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De oorlog in Oekraïne. Dagelijkse update, 17.03.2022.

Oekraïne gaat de vierde week in van de oorlog tegen en in zijn land: de 22e dag na het begin van de
invasie.

Onderhandelingen. Gisteren was de vierde ronde van de onderhandelingen per videoverbinding. Beide partijen geven
te kennen dat er enige vooruitgang is in het tonen van onderhandelingsbereidheid. Daar staat tegenover dat Russische
troepen hun aanvallen op burgerdoelen hebben opgevoerd. Het Kremlin heeft kenbaar gemaakt dat de onderhandelaars
de militaire neutraliteit van Oekraïne hebben besproken. Oekraïne zou een status moeten krijgen vergelijkbaar met die
van Oostenrijk of Zweden – beide landen zijn lid van de Europese Unie, maar vallen buiten de militaire alliantie van de
NAVO. In een videotoespraak antwoordde Zelenskyi echter dat de prioriteiten van Oekraïne glashelder zijn: het einde
van de oorlog, garanties voor veiligheid, soevereiniteit, herstel van de territoriale integriteit, echte bescherming voor het
land.

Internationale steun. Toespraak tot het Amerikaanse Congres. President Zelenskyi sprak woensdag het
Amerikaanse Congres toe. In zijn toespraak riep hij op tot uitbreiding van de steun voor Oekraïne. Hij bracht daarbij de
aanval op Pearl Harbor en 9/11 in herinnering. Zelenskyi riep op tot het instellen van een no-fly zone, vroeg om meer
militaire ondersteuning en luchtverdedigingssystemen, en riep op tot het creëren van een nieuw bondgenootschap:
"U-24.United for Peace". Zo’n bondgenootschap moet zonder bureaucratische procedures haar leden binnen 24 uur
onmiddellijk kunnen helpen. Later die avond kondigde de VS $ 800 miljoen aan extra militaire hulp aan, naast de $ 13,6
miljard die al was goedgekeurd.

Den Haag. Het Internationaal Gerechtshof van de VN in Den Haag heeft middels een voorlopig vonnis Rusland bevolen
de vijandelijkheden in Oekraïne onmiddellijk te staken. Het Hof heeft geen bewijs gevonden voor de Russische
beschuldigingen dat er in Oekraïne sprake zou zijn van genocide. Rusland kwam niet opdagen bij de eerste hoorzittingen
en ook niet bij de lezing van het voorlopige vonnis, hetgeen duidelijk wijst op een algeheel gebrek aan respect voor de
internationale rechtsorde. Het voorlopige vonnis van het Gerechtshof is bindend onder internationaal recht. Dit vonnis is
een belangrijk en cruciaal begin voor alle volgende juridische procedures.

Marioepol. Het Russische leger beschiet met opzet de stedelijke infrastructuur van Marioepol. Gisteren werd de
Stadsschouwburg, waar 1200 burgers zich schuilhielden, getroffen. Het Russische leger wist of kon weten dat er
kinderen in het pand zaten; satellietbeelden van MAXAR laat borden voor het theater zien waarop met grote letters
"Kinderen" staat geschreven. Daarna beschoten Russen een zwembadcomplex, "Neptun Basin", waar veel kinderen en
zwangere vrouwen zich schuilhielden. Omdat de beschietingen voortduurden, was het onmogelijk om in beide kapot
geschoten instellingen te gaan zoeken naar overlevenden. Kinderen en zwangere vrouwen liggen waarschijnlijk nog
steeds onder het puin. Het aantal slachtoffers is niet bekend.

Edgars Rinkēvičs, minister van Buitenlandse Zaken van de Republiek Letland, riep op tot een tribunaal à la Neurenberg
of Den Haag, om Rusland te berechten voor de misdaden begaan in Charkov en Marioepol.

Steden onder vuur. In Kiev werden twee flatgebouwen ernstig beschadigd als gevolg van een raketaanval. In
Tsjernigov schoten Russische soldaten op mensen die in de rij stonden voor brood. Tien burgers werden gedood. Sinds
het begin van de oorlog hebben 57 luchtaanvallen de regio Zjitomir zwaar getroffen; daarbij zijn 43 mensen om het
leven zijn gekomen, waaronder 20 burgers. Een raketaanval trof Sarny, regio Rowno/Rivne. In Rubizjne, in de regio
Loegansk, vatten minstens 27 gebouwen vlam en hele straten gingen in vlammen op. Merefa, in de regio Charkov, is 's
nachts beschoten. Als gevolg hiervan werden een school en een cultureel centrum verwoest, evenals gebouwen in de
nabije omgeving. In Zaporizja schoten Russische soldaten op een colonne auto's die mensen uit Marioepol
evacueerden. Niettemin slaagden 3207 mensen erin om 's avonds laat vanuit Marioepol naar Zaporizja te vluchten. Meer
dan 3.000 mensen, waaronder 772 kinderen, zijn al ergens ondergebracht.

Ivan Fedorov, de gevangengenomen burgemeester van Melitopol, is vandaag vrijgelaten in ruil voor negen gevangen
genomen Russische dienstplichtigen. De burgemeester van Skadovsk en zijn plaatsvervanger zijn ontvoerd door
Russische soldaten, maar later in een videotoespraak liet hij weten dat hij was vrijgelaten. Of dit bericht juist is, kon niet
worden nagegaan.

Energieveiligheid. Oekraïne wordt lid van de Europese Energie Unie. Technische experts waren woensdag klaar met
het synchroniseren van de elektriciteitsnetwerken van Oekraïne en Moldavië, zodat deze met het Europese ENTSO-E
netwerk kunnen worden verbonden. Voorheen waren beide netwerken aangesloten op dat van Rusland en Wit-Rusland,
wat een hoog risico op mogelijke stroomuitval en politieke chantage met zich meebracht. De Europese Commissie zei
dat dit een belangrijke stap is in het waarborgen van een stabiele elektriciteitsvoorziening.
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Russische manschappen blijven granaten en mijnen tot ontploffing brengen bij de kerncentrale van Zaporizja. Oekraïens
personeel is nu 21 dagen onafgebroken aan het werk in de fabriek, om de veiligheid te garanderen en om te voorkomen
dat Russisch personeel de fabriek overneemt. Formeel bemoeien de bezetters zich niet met het werk van en in
kerncentrales, maar het personeel is gedwongen akkoord te gaan met alle technische aanwijzingen van de commandant
van de indringers.

Sancties. Er zijn meer dan 6000 sancties ingesteld tegen Rusland. Zwitserland heeft sancties opgelegd aan Russische
individuen. Bondspresident Guy Parmelin heeft sancties goedgekeurd ten aanzien van meer dan 200 Russische
personen en entiteiten, dit in verband met ernstige schendingen van het internationaal recht door Rusland in Oekraïne.
De beslissing heeft betrekking op Russische oligarchen en vertegenwoordigers van het Russische bedrijfsleven, wier
activa naar verluid zullen worden bevroren. De Zwitserse sancties lopen in pas met de eerder door de EU ingevoerde
sancties. Canada heeft een vliegverbod in het Canadese luchtruim afgekondigd voor Russische en Wit-Russische
vliegtuigen. Na aanhoudende druk stopt luchtvaartmaatschappij AirServia met haar vluchten tussen Servië en Rusland.

Desinformatie. Rusland heeft verklaard dat bijna alle burgers die uit Marioepol zijn geëvacueerd, hebben geweigerd te
verhuizen naar de door Kiev gecontroleerde gebieden. In feite verlieten ongeveer 11.000 mensen in één dag Marioepol
naar Zaporizja. Het Russische Ministerie van Defensie heeft verklaard dat ze geen luchtaanval hebben uitgevoerd op het
Theater in Marioepol. Ze verzekeren dat de militanten van het Nationale Bataljon van Azov "een nieuwe bloedige
provocatie" hebben gepleegd door het Theater op te blazen. Rusland blijft de aandacht afleiden van zijn
oorlogsmisdaden met beweringen over de ontwikkeling van chemische en biologische wapens in Oekraïne. Russische
media melden dat de Veiligheidsdienst van Oekraïne, met steun van westerse landen, een provocatie voorbereidt met
gifstoffen tegen burgers. Ze verspreidden informatie dat onder de buitgemaakte Oekraïense gevechtsdocumentatie een
gedetailleerde kaart is gevonden waar deze gifstoffen zijn opgeslagen. Hoewel bijna heel Tsjernigov door beschietingen
is verwoest, zegt het Russische Ministerie van Defensie dat er geen Russische troepen in Tsjernigov zijn en daar ook
nooit zijn geweest. Ze beweren dat “(…) alle eenheden van de Russische strijdkrachten zich buiten Tsjernigov bevinden,
slechts de wegen blokkeren en geen offensieve operaties in de stad uitvoeren". Tegelijkertijd verklaarden ze onlangs dat
er geen wegblokkades waren, maar dat deze zouden zijn opgeworpen door het Oekraïense leger. Russische media
beweren dat alle doden het slachtoffer zijn van “Oekraïense nationalisten” en/of in scène zijn gezet met behulp van
videoframes door de veiligheidsdienst van Oekraïne.

Cultuur. Ter voorbereiding van mogelijke bombardementen zetten Oekraïense culturele instellingen alles in het werk om
de kunst in het land te beschermen. Hele museumcollecties zijn verborgen in kelders, beelden en gebouwen op straat
zijn bedekt met zandzakken en hout. Lees meer in deze reportage van de Washington Post.

Het Filmfestival van Berlijn zal geen Russische delegaties en vertegenwoordigers van staatsinstellingen ontvangen;
onafhankelijke Russische artiesten blijven welkom.

Steun de Oekraïense cultuur - bericht van Olesia Ostrovska-Liuta, directeur-generaal van het Mystetskyi Arsenal
(Museum voor moderne kunst in Kiev): “Op 24 februari begon Rusland een grootschalige oorlog tegen Oekraïne en
heel Europa. Sindsdien bombardeert het Russische leger dagelijks Oekraïense steden en dorpen, waarbij ons cultureel
erfgoed wordt vernietigd. Daarom hebben we besloten om een Oekraïens noodfonds voor kunst in het leven te roepen.
Onze topprioriteiten zijn het promoten van de Oekraïense cultuur als een krachtig instrument om de positie van Oekraïne
onder democratische naties van de wereld te versterken en om onafhankelijke kunstenaars, curatoren, kunstmanagers,
onderzoekers, schrijvers en culturele NGO's in Oekraïne te ondersteunen.” Lees meer over hoe u kunt steunen op deze
link.

Dagelijkse cijfers. De Generale Staf van de strijdkrachten van Oekraïne maakt iedere dag de totale geschatte verliezen
van het Russische leger bekend. Voor 17 maart 2022 om 06.00 uur zijn die cijfers: soldaten - ongeveer 14.000, tanks ‒
444, APV ‒ 1435, artilleriesystemen - 201, MLRS - 72, luchtafweersystemen - 43, vliegtuigen - 86, helikopters - 108,
voertuigen - 864, lichte speedboten - 3, brandstoftanks - 60, UAV operationeel-tactisch niveau - 11, speciale uitrusting -
10.

Elke actie telt, geen bijdrage is te klein!
● Steun humanitaire centra bij je in de buurt.
● Deel actuele informatie over de situatie in Oekraïne, ook op sociale media, door deze dagelijkse update

te verspreiden.
● Abonneer je op onze dagelijkse updates op Twitter en op onze website.
● Deel de waarheid, deel informatie over deze update en onze website.

Bedankt voor het steunen van Oekraïne! Slava Ukraini!

2

https://sharethetruths.org/


March 17, 2022 - https://sharethetruths.org/

.

3

https://sharethetruths.org/

